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 PIE-metoden 

PIE-metoden är en metod för att lära sig mer om det område man är 

intresserad av. Som en bonus skapar man även kontakter och 

bygger ett nätverk. I PIE-metoden får du stöd och ramar för att 

intervjua personer som har ditt drömjobb. 

Fråga den som gör det!  

❖ Ta kontakt med dem som arbetar med det du är intresserad av. 

❖ Be om 20 min – det räcker långt. 

❖ ”Lyhördhet” är ett nyckelord – lyssna in till vad personen uttrycker. 

❖ VIKTIGT – du söker ej öppet jobb i denna fas – du söker bara information.  

❖ Intervjua bara framtida kollegor – ej chefer. 

❖ Ju fler personer i olika företag/organisationer/branscher – desto bättre! Samla viktig 

information, upptäck skeletten i garderoben och få i gång ett nätverk.  

Tips på frågor att ställa: 

1. Hur kom du in i detta yrke?  

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? En helt vanlig dag på jobbet.  

3. Vad tycker du bäst om i detta yrke?  

4. Vad tycker du mindre om i detta yrke?  

5. Vilken typ av problem/utmaningar stöter man på i detta arbete? 

6. Vilken kompetens och erfarenhet krävs för att klara av arbetet och vara framgångsrik i 

arbetet? Personliga egenskaper som krävs? 

7. Vilken typ av utbildning/examen kan vara lämplig för detta yrke?  

8. Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut i detta yrke? 

9. Vilka är ingångsjobben till den här branschen? 

10. Avvägningsfråga. Hur ser du på mina meriter, vad behöver jag skaffa mig för att bli 

intressant för anställning i denna bransch/detta yrke? 

Tack – det var intressant! 

11. Känner du fler personer som jag kan vända mig till eftersom jag gärna vill lära mig mer? 

12. Skulle jag kunna få dessa namn? Kan jag kontakta dem? 

13. Kan jag nämna ditt namn och får jag säga att du rekommenderade mig att ta kontakten? 

Tack! 

 

Efteråt: Tackmejl som ett sätt att återkoppla. Dra slutsatser kring: vad fick du ut, vad lärde du dig, 

vad tänker du nu? Sammanfatta. 
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